Національний природний парк
"Великий Луг"
створений відповідно до Указу Президента України від 10.02.2006 р. № 121/2006 на
базі регіонального ландшафтного парку
"Панай", орнітологічного заказника загальнодержавного значення "Великі і Малі Кучугури" та ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Крутосхили
Каховського водосховища".

Парк створений з метою збереження,
відтворення та раціонального використання
типових
і
унікальних
природноландшафтних та історико-культурних комплексів степової зони, що мають важливе
природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.
Освоєння території Національного природного парку «Великий Луг» бере свій початок від
прадавніх часів. Цей край приваблював поселенців часів палеоліту більше ніж 40 тисяч років
тому. Тут знайдені чисельні пам’ятки археології
часів пізнього палеоліту, мезоліту, неоліту, епохи міді, бронзи та заліза, катакомбної, сабатовської, Білозерської, Черняхівської та салтовської культур.
Як Великий Луг територія відома з початку
І тисячоліття нашої ери. Це були землі скіфів,
перша столиця їх була розташована на березі
річки, яка відома нам під назвою Кінська або
Конка.
Всі народи, які пройшли через територію
сучасної України, залишили свій «слід» у Великому Лузі. На Кучугурах залишки міста печенігів, в Басаньці – могильники та стоянки XVI, IV
та ІІ тисячоліть до нашої ери, поблизу території
Парку кургани різних доруських народів.

Флора Парку представлена 20 видами
рослин занесеними в Червону книгу України, серед яких: береза подніпровська, тамарикс стрункий, водяний горіх плаваючий,
брандушка різнокольорова, тюльпани гранітний, дібровний і Шренка, ковила волосиста, дніпровська, Лессінга, плавун щитолистий.
Фауна парку представлена степовими,
лісовими, коловодними, водоплавними і водними видами. На території Парку налічується 52 вида риб (7 видів відносяться до
Червоної Книги України), 1120 видів безхребетних (14 видів ЧКУ), 6 видів плазунів (4
види ЧКУ), 10 видів земноводних (1 вид
ЧКУ), 218 видів птахів (35 видів ЧКУ), 41
вид ссавців (16 видів ЧКУ).
На території Парку діють 5 туристичних
маршрутів: «Парк Дружба», Скелянські
штольні», «Дно Понтійського моря», «Крутосхили Каховського водосховища», «Шляхом пращурів»; та 3 екологічні стежки: «Сім
Маяків», «Дніпровські крутосхили», «Першоцвіти».

Ми раді вітати Вас в
Національному природному парку
«Великий Луг»

Наша адреса:
Запорізька обл.
Василівський р-н.
м. Дніпрорудне
вул. Зелена 3
тел.: (06175) 6-65-78
e-mail: grandmeadow@ukrpost.ua
grandmeadow@i.ua
наш сайт: http://www.grandmeadow.org.ua
Замовлення екскурсій:
за телефоном:
(06175) 6-65-78
Пам’ятка відвідувачам












Забороняється:
засмічувати територію;
курити та розпалювати вогнища;
рвати квіти та пошкоджувати дерева;
руйнувати гнізда птахів;
робити написи на деревах.
Дозволяється:
користуватися спеціально відведеними місцями
для відпочинку;
проводити спостереження за явищами природи;
фотографувати об’єкти природи;
насолоджуватися красою природи!

Міністерство екології
та природних ресурсів України

Національний
природний парк

«Великий Луг»

